Szent István Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kancellária
Pályázati és Innovációs Főosztály
pályázati irodavezető
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Pályázati Iroda munkájának szervezése; a Pályázati Iroda pénzügyi elszámolást végző
munkatársainak irányítása, munkájának koordinálása; a pályázati pénzügyi elszámolások
határidőben történő elkészítéséről való gondoskodás; a pályázatok pénzügyi adminisztrációjának
kontrollálása; az egyetemi pályázati nyilvántartás pénzügyi adatbázisának naprakész vezetése,
adatszolgáltatások készítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Egyetem, szintű végzettség közgazdasági területen,

•
Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,
•
Vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Szent István Egyetemmel
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ügyvivő szakértő
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
•

Felsőoktatási intézményben pályázati területen szerzett legalább 1 év vezetői tapasztalat,

•

SAP rendszer felhasználó szintű ismerete,

•

Magas felhasználó szintű számítógépes ismeret,

•

Cselekvőképesség, büntetlen előélet,

•

Legalább 10 év felsőoktatási pályázati elszámolásban szerzett szakmai tapasztalat,

•

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Mind hazai, mind EU forrásból megvalósuló pályázatok pénzügyi elszámolásában szerzett
gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Fényképes szakmai önéletrajz;

•

Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

•

Motivációs levél, vezetői koncepció;

•
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás
hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel
fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt
személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;
•
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba
betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
•
A pályázatokat 3 példányban kérjük beküldeni a SZIE Humánpolitikai Főosztály,
Személyzeti Osztályára.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mozsgai Katalin, pályázati és
innovációs főosztályvezető nyújt, a 06-28/522-000/2187 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100
Gödöllő, Páter Károly utca 1. , Humánpolitikai Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-R/1453/2017, valamint a beosztás
megnevezését: pályázati irodavezető.
•
Személyesen: Zakar Tünde, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter K. utca 1. főépület I. emelet
Személyzeti Osztály 1027.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

SZIE, NKI honlapja - 2017. május 21.

•

SZIE hirdetőtáblája - 2017. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A vezetői megbízásnak, a meghatározott munkakör betöltésének feltétele az összeférhetetlenség
vizsgálata.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

